KÜSIMUSTIK
xx.xx.2014
Kui Te pakute teenust rohkem kui ühel reoveekogumisalal, siis palume iga reoveekogumisala kohta
täita küsimustik eraldi.
I Teenuse pakkuja
1. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) teenuse pakkuja nimi.

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
2. Reoveekogumisala (edaspidi RKA) nimi.

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
II Teenusega liitunud
3. Nimetage ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga RKA liitunud ja liitumata kinnistute arv?
Seisund

Kinnistute arv

Tarbijate arv

Liitunud ühisveevärgiga
Liitunud ühiskanalisatsiooniga
Liitumata ühisveevärgiga
(liitumispunkt on rajatud ent pole
liitunud)
Liitumata ühiskanalisatsiooniga
(liitumispunkt on rajatud ent pole
liitunud)
Ühisveevärgiga liitumata kinnistute arv
(liitumispunkt puudub)
Ühiskanalisatsiooniga liitumata
kinnistute arv (liitumispunkt puudub)
Nimetage RKA-l piirkonnad (võimalusel katastritunnused), kus hetkel ei ole ÜVK torustikke rajatud.
Küla/linnaosa ja piirkond. Vajadusel lisage tabelisse ridu. Võimalusel edastada piirkonnad graafilisel
kujul kasutades maa-ameti (http://geoportaal.maaamet.ee/) või keskkonnaregistri
(http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPJNmvAA5F5MB6evr8SEl9uQey1ZzRBn)
kaardirakendusi.
Piirkonnad, kus puuduvad veetorustikud
Asula

Piirkond

Kommentaar
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Piirkonnad, kus puuduvad kanalisatsioonitorustikud
Asula

Piirkond

Kommentaar

4. Mis on peamine põhjus ÜVK-ga mitte liitumiseks piirkondades, kus on selleks võimalus loodud?
Isiklik puurkaev
Finantsiliste võimaluste puudus
Muu, palun täpsustada

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

5. Kas väljastpoolt RKA on avaldatud soovi liituda ÜVK-ga?
Jah

Ei

6. Kas on tulevikus (lähima 7 aasta perspektiivis) plaanis muuta RKA piire?
Jah

Ei

Millised piirkonnad/tänavad on plaanis:
a) juurde liita
Tänava/piirkonna nimetus
1.
2.
3.
4.
5.
b) välja jätta
Tänava/piirkonna nimetus
1.
2.
3.
4.
5.
Võimalusel edastada piirkonnad graafilisel kujul kasutades maa-ameti
(http://geoportaal.maaamet.ee/) või keskkonnaregistri
(http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPJNmvAA5F5MB6evr8SEl9uQey1ZzRBn)
kaardirakendusi.
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III Seadmed
7. Kas RKA-l asub reoveepuhasti? Kui RKA-l on rohkem kui üks, siis vajadusel lisada ridu ja
hinnata kõiki reoveepuhasteid eraldi.

1.

Hinnanguline
investeerimisvajadus
aastani 2020
(EUR)

Hinnanguline
investeerimisvajadus
aastani 2030
(EUR)

Ei vasta
nõuetele

Heitvee
kvaliteet
seire
andmete
põhjal

Vastab
nõuetele

Renoveer
ida
Lammuta
da

Ehitada

Halb

Keskmine

Seisukord

Hea

Puudub

Ei

Kasutusel

Jah

Nr

RVP
katastritunnus
või
koordinaa
did

Tulevikus
teostatava
d
tegevused

Nimetus:
Hoone
Seadmed

2.

Heitvee
kvaliteet
Nimetus:
Hoone
Seadmed

3.

Heitvee
kvaliteet
Nimetus:
Hoone

Seadmed

4.

Heitvee
kvaliteet
Nimetus:
Hoone
Seadmed
Heitvee
kvaliteet
Palume esitada meile viimased seireandmed.
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8. RKA-l asuvad veeseadmed? Kui RKA-l on rohkem kui üks puurkaev-pumpla, II-astme pumpla,
veetöötlusjaam või tuletõrjemahuti siis vajadusel lisada seadme read ja hinnata kõiki objekte
eraldi.

1.

Hinnanguline
investeerimisvajadus
aastani 2020
(EUR)

Hinnanguline
investeerimisvajadus
aastani 2030
(EUR)

Ei vasta
nõuetele

Vee
kvaliteet
seire
andmete
põhjal

Vastab
nõuetele

Renoveeri
da
Lammutada

Ehitada

Halb

Keskmine

Seisukord

Hea

Puudub

Kasutusel

Ei

Veevarust
usobjekti
nimetus,
katastritunnus
või
koordinaa
did

Jah

Nr

Tulevikus
teostatav
ad
tegevuse
d

Nimetus:
Hoone
Seadmed

2.

Vee
kvaliteet
Nimetus:
Hoone
Seadmed

3.

Vee
kvaliteet
Nimetus:
Hoone

Seadmed

4.

Vee
kvaliteet
Nimetus:
Hoone

Seadmed
Vee
kvaliteet
Palume esitada meile viimased seireandmed.
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9. RKA-l asuvad kanalisatsioonipumplad.
Olemasolevad kokku
(tk)

Rekonstrueerimist
vajavad (tk)

Uued rajatavad
(tk)

Rekonstrueerimist
vajavad (tk)

Uued rajatavad
(tk)

Kanalisatsioonipumplad
(nimetada pumplate arv)
Hinnanguline investeerimisvajadus aastani 2020 (EUR)
Hinnanguline investeerimisvajadus aastani 2030 (EUR)
10. RKA-l asuvad tuletõrjehüdrandid.
Olemasolevad kokku
(tk)

Tuletõrjehüdrandid
(nimetada hüdrantide arv)
Hinnanguline investeerimisvajadus aastani 2020 (EUR)
Hinnanguline investeerimisvajadus aastani 2030 (EUR)
11. Mitu meetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikke on RKA-l?

Torustikud

Ühik
(m)

Mitu meetrit
vajab
rekonstrueerim
ist

Mitu
meetrit
oleks vaja
juurde
ehitada

Hinnanguline
investeerimisvaj
adus aastani
2020 (EUR)

Hinnanguline
investeerimis
-vajadus
aastani 2030
(EUR)

Veetorustik
Kanalisatsioonitorustik
(koos survekanalisatsioonitorustikuga)
Survekanalisatsioonitorusti
k (kui on teada)
12. Nimetage juba teostatud või teostamisel olevad investeeringud (lõpetatud ja käimasolevad
projektid seisuga 01.06.2014 ning nende tulemusena saavutatav olukord 2015. aasta lõpuks).
Saavutatav olukord – piirkond, mis saab korrastatud.
Investeerimisprojekti nimetus

Lõpetamise
kuupäev

Käimasoleva projekti saavutatav
olukord projekti lõpuks või 2015
aasta lõpuks

1.
2.
3.
4.
5.
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IV Tehniline personal ja koolitusvajadus
13. Kas Teie ettevõtte kasutab reoveepuhastite, puurkaev-pumplate ja veekäitlusjaamade
hooldamiseks alltöövõtjaid?
Jah

Ei

14. Kui suur on tehnilise personali (vee- ja kanalisatsiooniseadmete hooldajad, operaatorid jne)
arv Teie vee-ettevõttes?

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
15. Kuidas Te hindate oma tehnilise personali pädevust?
Mitterahuldav
Rahuldav
Hea
Väga hea

16. Kas tehniline personal vajaks lähema aasta jooksul erialast koolitust või täiendõpet?
Jah

Ei

17. Milline oleks Teie hinnangu koolitusvajadus tehnilisele personalile perspektiivis? Palun nimetage
võimalikud koolituse teemad.
Reoveepuhasti operaatori koolitus
Puurkaev-pumplate ja veekäitluse alane koolitus
Muu nimetage:

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

18. Teie vee-ettevõtte tehniline personal on osalenud järgmistel koolitustel:
Koolitus(t)e nimi (ed):

Koolitaja (d)

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
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Ramboll Eesti AS koostab Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) tellimusel ning Keskkonnainvesteeringute
Keskus SA toel projekti “Reoveekogumisalade vee-ettevõtete teeninduspiirkonnast välja jääva kuid
potentsiaalse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tarbijaskonna määratlemine ning meetmete
kavandamine nõuetele vastava joogi- ja reoveekäitluse rakendamiseks”.
Projekti eesmärgiks on reoveekogumisaladel (edaspidi RKA) seni korrastamata veevarustuse ja
reoveekäitlusega elanikkonnaga piirkondade kaardistamine ning meetmete kavandamine, tagamaks
seni ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga (edaspidi ÜVK) ühendamata elanikele kvaliteetne joogivesi ning
neilt loodusesse juhitava heitvee vastavus õigusaktide ja keskkonnalubade nõuetele. Projektiga
aidatakse kaasa Eesti veemajanduskavade eesmärkide (sh veekogumite ökoloogilise seisundi
parandamine) saavutamisele ning joogivee direktiivi ja asulareovee puhastamise direktiivi nõuete
täitmisele.
Ülevaate saamine võimaldab selgitada välja piirkonnad, kus on vaja välja arendada ÜVK. Samuti on
saadav ülevaade sisendiks Euroopa Liidu finantsperioodi 2014-2020 toetuste süsteemi kavandamisel,
aidates hinnata, millised investeeringud on vajalikud reoveekogumisalade nõuetelevastavuse
saavutamiseks, lähtudes vesikondade veemajanduskavade eesmärkidest ja meetmeprogrammist ning
töö tulemusena saadavast hinnangust reoveekogumisaladel kasutusel olevate omalahenduste
nõuetelevastavusele.
Projekti eesmärkide saavutamiseks palume Teie abi reoveekogumisalade kohta info kogumisel. Kirja
lisas on küsimustik, mille eesmärgiks on ülevaate saamine reoveekogumisalade seisukorrast. Palume
Teil vastata manusesse lisatud küsimustikule 10 tööpäeva jooksul.
Küsitlus korraldatakse kahes etapis kõikides omavalitsustes ja vee-ettevõtetes üle Eesti . Esimeses
etapis küsitletakse kohalikke omavalitsusi ja seejärel vee-ettevõtteid.
Küsimustikud on osaliselt eeltäidetud, palume Teil sisestatud andmed üle kontrollida.
Kui teil on täiendavaid küsimusi, siis palume meiega koheselt ühendust võtta.
Materjalid ja täidetud küsimustikud palume edastada kirja saatjale või laadida üles Ramboll Eesti AS
ftp-serverisse.

ftp.ramboll.ee
Kasutajanimi: evel2.ramboll.ee
Parool: mMhR68

